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1. 
mesmo responsável pela decodificação do genoma humano em 2001, o presidente dos EUA, Barack 

Obama, pediu a seus conselheiros especializados em biotecnologia para analisarem as consequências 

 
O Globo on line, 22/05/2010. 

A experiência de Venter ainda não explica como a vida começou, mas reforça novamente que, sob 

determinadas condições, fragmentos químicos são unidos para formar a principal molécula 

responsável pelo código genético da vida. 

Para a síntese de uma molécula de DNA em laboratório, a partir de uma fita molde de DNA, além do 

primer, deve-se utilizar  

a) nucleotídeos de Timina, Citosina, Guanina e Adenina; DNA e RNA polimerase.    

b) nucleotídeos de Timina, Citosina, Guanina e Uracila; e DNA polimerase.    

c) nucleotídeos de Timina, Citosina, Guanina e Adenina; e DNA polimerase.    

d) nucleotídeos de Timina, Citosina, Guanina e Uracila; e RNA polimerase.    

e) nucleotídeos de Timina, Citosina, Guanina, Uracila e Adenina; e DNA polimerase.    

   

2. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum 

momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi 

apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice por Watson e Crick, 

que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo em que Watson 

e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria 

se replicar. Em 1958, Meselson e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de 

nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da 

molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como 

premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. 
GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

 

Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os 

experimentos realizados por Meselson e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à 

conclusão de que  

a) a replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento 

parental é conservado.    

b) a replicação de DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado e parentais 

em cada uma das fitas.    

c) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-

sintetizada.    

d) a replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de moléculas de DNA parental.    

e) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita 

codificadora.    
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3. Algumas células de cultura de tecido foram deixadas em um meio contendo um precursor radioativo 

de RNA. Posteriormente, essas células foram transferidas para um meio sem essa substância. Após 3 

minutos, algumas células foram fixadas e radioautografadas. Esse procedimento se repetiu após 15 e 

após 90 minutos. Os esquemas representam as células radioautografadas nos três momentos, 

revelando a distribuição do precursor radioativo nas mesmas. 

 

Esses resultados ocorrem porque  

a) o RNA transportador leva o isótopo até o nucléolo e posteriormente ao núcleo e citoplasma 

celular.    

b) a substância, ao ser deixada em situação de desequilíbrio osmótico em relação à cultura sem 

isótopo, dirige-se gradativamente para o citoplasma celular, buscando a situação de equilíbrio.    

c) a síntese de RNA, que se intensifica aos 90 minutos, esgota toda a substância presente no núcleo, 

restando apenas no citoplasma.    

d) a produção de RNA, que ocorre inicialmente no núcleo celular, prossegue posteriormente no 

citoplasma da célula.    

e) a síntese de RNA ocorre no núcleo, sendo que posteriormente o RNA aí produzido migra para o 

citoplasma celular.    
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4. Em 1978, o geneticista Walter Gilbert propôs os termos exon para designar as regiões de um gene que 

codifica uma sequência de aminoácidos, e intron para designar as regiões de um gene não traduzidas, 

localizadas entre os exons.  

 

 
 

A Ciência estima que seja de 30 mil o número de genes da espécie humana, no entanto, o número de 

proteínas diferentes esteja estimado entre 100 mil a 120 mil. Isso ocorre devido ao(à)  

a) união de proteínas recém-sintetizadas, formando novos compostos.    

b) Splicing, isto é, cortes e montagens diferentes do mesmo RNA-mensageiro.    

c) genes que, ativos em uma célula, podem estar inativados em outra.    

d) diferença da carga genética nos tipos de células diferenciados.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Com os dados disponíveis na tabela abaixo, responda à(s) quest(ões) a seguir. 

 

Tabela dos códons do RNA mensageiro 

 

1ª Posição 

  

2ª Posição 3ª Posição 

  U C A G 

U 

Phe Ser Tyr Cys U 

Phe Ser Tyr Cys C 

Leu Ser Stop Stop A 

Leu Ser Stop Trp G 

C 

Leu Pro His Arg U 

Leu Pro His Arg C 

Leu Pro Gln Arg A 

Leu Pro Gln Arg G 

A 

Ile Thr Asn Ser U 

Ile Thr Asn Ser C 

Ile Thr Lys Arg A 

Met Thr Lys Arg G 

G 

Val Ala Asp Gly U 

Val Ala Asp Gly C 

Val Ala Glu Gly A 

Val Ala Glu Gly G 

 

Ala Alanina Gly Glicina Pro Prolina 

Asp Ácido Aspártico Gln Glutamina Ser Serina 

Glu Ácido Glutâmico His Histidina Tyr Tirosina 

Arg Arginina Ile Isoleucina Thr Treonina 

Asn Asparagina Leu Leucina Trp Triptofano 

Cys Cisteína Lys Lisina Val Valina 

Phe Fenilalanina Met Metionina   

 

5.  Considere a seguinte sequência de códons de um segmento de RNA mensageiro: 

 

AUG  CUC  UAU  CCC  GUC  GGG  AGG  UGA 

 

Assinale a alternativa que contém os nomes do primeiro e do último aminoácido (sequência da 

esquerda para a direta) que estarão presentes na cadeia polipeptídica a ser formada.  

a) Metionina e Triptofano    

b) Arginina e Tirosina    

c) Tirosina e Arginina    

d) Metionina e Arginina    

e) Leucina e Tirosina    
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6. Há uma impressionante continuidade entre os seres vivos (...). Talvez o exemplo mais marcante seja o 

da conservação do código genético (...) em praticamente todos os seres vivos. Um código genético 

mecanismos de leitura do RNA de um ancestral comum. 
Morgante & Meyer, Darwin e a Biologia, O Biólogo 10:12 20, 2009. 

 refere-se  

a) ao conjunto de trincas de bases nitrogenadas, cada trinca correspondendo a um determinado 

aminoácido.    

b) ao conjunto de todos os genes dos cromossomos de uma célula, capazes de sintetizar diferentes 

proteínas.    

c) ao conjunto de proteínas sintetizadas a partir de uma sequência específica de RNA.    

d) a todo o genoma de um organismo, formado pelo DNA de suas células somáticas e reprodutivas.    

e) à síntese de RNA a partir de uma das cadeias do DNA, que serve de modelo.    

   

7. O aminoácido leucina pode ser codificado por mais de uma trinca de nucleotídios do DNA (AAT, GAA 

e outras). Assim sendo, podemos dizer que 

I. o código genético é degenerado, o que significa que um aminoácido pode ser codificado por 

mais de uma trinca. 

II. um aminoácido pode ser codificado por apenas uma trinca de nucleotídios de DNA. 

III. assim como a leucina pode ser codificada por diferentes trincas, uma determinada trinca também 

pode codificar diferentes aminoácidos. 

 

Estão corretas afirmativas:  

a) apenas III.    

b) apenas II.    

c) apenas I.    

d) I e III.    

e) nenhuma delas.    
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

A síntese do DNA em laboratório exige, no mínimo, nucleotídeos de timina, citosina, guanina e adenina, 

além da enzima DNA-polimerase que catalisa a união dos nucleotídeos para a formação do 

polinucleotídeo de DNA.   

 

2. c 

A replicação da molécula de DNA é semiconservativa, uma vez que as moléculas filhas formadas 

conservam a metade da molécula mãe, isto é, contém uma fita parental e outra recém-sintetizada.   

 

3. e   

 

4. b 

Devido ao número muito menor de genes da espécie humana frente ao número superior de proteínas 

diferentes, somente o corte e montagem de diferentes RNAs será possível à constituição das diferentes 

proteínas encontradas.   

 

5. d 

O código AUG  codifica o aminoácido metionina e o códon AGG,  arginina. O códon UGA  não codifica 

qualquer aminoácido, por ser um sinal de término de tradução.   

 

6. a 

O código genético é o conjunto de códons, trincas de bases nitrogenadas que codificam os aminoácidos   

 

7. c   

 

 


